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Redactioneel

Herman Wesselink

Het laatste nummer van 2011 
verschijnt, later dan gepland, op 
de valreep van het nieuwe jaar 
2012. Op het moment dat ik dit 
schrijf, is het een week voor 
Kerst. De maand december is 
voor velen, ook voor mij, een 
drukke, hectische maand. Andere 
werkzaamheden op het 
erfgoedgebied gingen even voor, 
omdat er afgelopen weken 
toevallig meerdere deadlines 
volgden. Het decembernummer 
met de actuele informatie over 
excursies, de begroting en 
publicaties verschijnt daarom, 
afhankelijk van het tempo van de 
drukker en de postbezorging 
rond de feestdagen, vlak voor of

na de jaarwisseling. Ik vraag 
hiervoor uw begrip.
Het jaar 2012 wordt een 
spannend jaar. Dat iedereen, ook 
de erfgoedsector, wordt geraakt 
door de economische crisis hoef 
ik niet meer uit te leggen. We 
zullen onze werkzaamheden en 
missie in het nieuwe jaar 
voortzetten binnen de gedachte 
dat we de realiteit onder ogen 
moeten blijven zien. Het 
voortbestaan en herbestemmen 
van monumentaal erfgoed zal 
temeer in moeilijke tijden 
afhangen van lokaal draagvlak 
onder burgers. Dat zal van plaats 
tot plaats tot verschillende, betere 
en minder goede, resultaten 
leiden. Wij hopen in het 
komende jaar weer een aantal 
fraaie, bedreigde panden te 
redden. Daarnaast streven we 
naar enkele belangrijke 
publicaties, zoals het jaarboek 
(van 2011 dat nog moet 
verschijnen) en de dvd over 
rooms-katholieke kerkgebouwen. 
Als het goed is, heeft iedereen 
afgelopen jaar de contributienota 
voor 2011 ontvangen. Wij 
verzoeken iedereen die lid wil 
blijven en (nog) geen contributie 
voor 2011 heeft betaald met klem 
dit alsnog te doen. In het voorjaar 
ontvangen de leden de 
contributienota voor 2012. Door 
uw bijdrage zijn wij ook komend 
jaar in staat ons in te zetten voor 
kennis, behoud en ontwikkeling
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van het jonge, gebouwde 
erfgoed.
Namens het bestuur wens ik u 
een gelukkig en voorspoedig 
2012 toe.

Excursies

Het duurt nog even voor het 
zover is, maar de data voor de 
voorjaars- en najaarsexcursie van 
het komende jaar zijn bekend. Na 
overleg hebben we besloten de 
voorj aarsexcursie te plannen op 
zaterdag 12 mei 2012. We zullen 
die dag de regio West-Friesland 
en de Wieringermeerpolder 
bezoeken. We starten en eindigen 
in Hoorn. Meer over deze 
excursie volgt in het 
eerstvolgende voorjaarsnummer.

De najaarsexcursie zal op 
zaterdag 27 oktober 2012 
plaatsvinden. Momenteel is het 
nog niet bekend waar we dan 
precies heen zullen gaan. In het 
komende najaarsnummer volgt 
meer informatie. Noteert u deze 
data alvast in uw agenda.

Begroting 2012

Begroting 2012

| Opbrengsten

Contributie 2011 625

Contributie 2012 9.375

Giften
Bijdragen excursies 
Bijdragen symposia 
Ontvangen Vergoedingen 
Rente
Overig
Waardevermeerdering
effecten

500
3000
2000

350
500
100

Totaal 16.450

| Kosten
Cuypersbulletin en 
convocaten 3000

Reservering Jaarboeken 2.500

Website 1.500
PR 500
Kosten Excursies 3000
Symposia 2000
Bijdrage St.
Ondersteuning CG 1.500
Reiskosten 500
Verblijfkosten 300
Telefoon 150
Porti 500
Secretariaatskosten 500

Contributies en bijdragen 
Kosten betalingsverkeer 
Overige kosten en 
onvoorzien

Saldo

Totaal

150
150

200

16.450

Toelichting op de Begroting 2011

De begroting 2012 is gebaseerd 
op de cijfers van de jaarrekening 
over 2010 en de begroting van 
2011. De behoudsacties zijn 
ondergebracht in de hiervoor 
opgerichte Stichting
Ondersteuning 
Cuypersgenootschap. De 
bijdrage van het 
Cuypersgenootschap aan deze 
stichting is geraamd op € 1.500. 
De begroting is vastgesteld 
tijdens de Algemene 
Ledenvergadering d.d. 29 
oktober 2011.

Jan Dekkers, penningmeester 
Cuypersgenootschap

Oud papier? Een verrassende 
vondst; sjablonen en ontwerpen 
uit Cuypers' werkplaats. Eerste 
wisseltentoonstelling in het 
Cuypershuis

Van 30 oktober 2011 t/m 4 
november 2012 presenteert het 
Cuypershuis de
openingstentoonstelling 'Oud

papier?'. Aanleiding is de unieke 
vondst op een zolder van het 
Cuypershuis. Meer dan 350 
sjablonen en ontwerptekeningen 
uit de werkplaats van 
Nederlands belangrijkste 
architect uit de 19^ eeuw zagen 
na 80 jaar weer het daglicht. Een 
ruime selectie gerestaureerde 
sjablonen en ontwerptekeningen, 
gemaakt voor decoraties uit 
verschillende periodes en stijlen, 
vormt de rode draad in de

Opnamen: Cuypershuis Roermond, 
2011

De tentoonstelling presenteert 
voor het eerst delen van de 
vondst; zowel een grote selectie 
gerestaureerde kleurrijke 
sjablonen en ontwerpen, als 
onbehandelde exemplaren. De 
nieuwe collectie vormt het 
vertrekpunt voor verhalen over 
Cuypers' motieven en 
inspiratiebronnen. De sjablonen 
geven inzicht in het gebruik van 
de 'papieren werktuigen' en zijn 
de basis geweest voor de 
zoektocht naar verbanden tussen
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de vondst en uitgevoerde 
projecten. Ook de herwaardering 
voor de decoratietechnieken van 
Cuypers (waaronder het 
Rijksmuseum) en de
sjabloontechiek in hedendaagse

Naast uitkomsten van het 
onderzoek en de presentatie van 
de meest aansprekende sjablonen 
en ontwerpen toont 'Oud 
Papier?' ook een imposante 
plafonddecoratie, filmbeelden 
van zowel de restauratie van een 
enkel sjabloon als
beeldfragmenten van de 
restauratie van het 
Rijksmuseum. Het sluitstuk is 
een wandvullende graffiti 
waarvoor de sjabloonontwerpen 
van Cuypers de inspiratiebron 
zijn.

Het Cuypershuis 
In 2010 en 2011 onderging het 
Stedelijk Museum Roermond een 
ingrijpende metamorfose, 
waarbij de gemeente Roermond 
het museum verbouwde tot 
Cuypershuis. In dit eigentijdse

museum staat de Roermondse 
architect/ontwerper Pierre 
Cuypers (1827-1921) centraal. De 
presentatie toont Cuypers als 
ontwerper, architect, kunstenaar, 
propagandist, organisator, 
vernieuwend vakman en idealist 
met een ontembare werklust. Zo 
worden zowel zijn professionele 
als zijn persoonlijke kant in beeld 
gebracht. Ook is er aandacht voor 
interieurvormgeving en biedt het 
Cuypershuis een podium voor

In het museum worden 
activiteiten georganiseerd, die 
een inhoudelijke link met de 
vaste presentatie en de 
wisselexposities hebben.
Hiermee geeft de gemeente 
Roermond een impuls aan het 
toeristisch aanbod en aan de 
culturele infrastructuur van de 
stad.
De samenstelling en vormgeving 
van deze wisselexpositie is 
verzorgd door Bart van den 
Boom en Jennik van der Varst.

Oud papier? Een verrassende 
vondst; sjablonen en ontwerpen 
uit Cuypers1 werkplaats 
30 oktober 2011 t/m 4 november 
2012
Pieter Cuypersstraat 1, 6041 XG 
Roermond
Postbus 900, 6040 AX Roermond 
0475-359102 
museum@roermond. nl 
www.cuypershuisroermond.nl

Zijlstra: minder geld naar meer 
monumenten

Staatssecretaris Zijlstra (cultuur) 
wil de subsidie voor onderhoud 
aan rijksmonumenten anders 
verdelen, zo werd afgelopen 
najaar bekend. Het
subsidiebedrag zou per 
monument beperkt moeten 
worden. Op deze manier kunnen 
meer subsidieaanvragen worden 
gehonoreerd. De loting als 
verdeelmethode zal verdwijnen. 
De loting was een onderdeel van 
de BRIM (besluitvorming 
rijkssubsidiëring instandhouding 
monumenten) die in 2006 werd 
ingevoerd. Het systeem was 
aanvankelijk populair en leidde 
tot een forse toename van het 
aantal aanvragen, maar stuitte al 
spoedig op veel kritiek. Volgens 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed kwamen er meer

aanvragen binnen dan er geld 
beschikbaar was.
Door dat systeem werden slechts 
500 van de circa 2300 aanvragen 
gehonoreerd en dat wekte bij 
eigenaren de schijn van een lot 
uit de loterij. Zijlstra wil komend 
jaar 1800 aanvragen die eerst 
buiten de boot vielen opnieuw 
beoordelen. Zo worden mogelijk 
circa 800 subsidies alsnog 
verstrekt.
Zijlstra heeft aangekondigd 
maatregelen te nemen voor een 
betere verdeling vanaf 2012. De 
maximale subsidiabele kosten 
zullen worden verlaagd en de 
aanvragen met de laagste 
begroting zullen als eerste 
worden beoordeeld. Het is nu 
afwachten hoe
monumenteigenaren met minder 
subsidie hun
onderhoudsplannen toch kunnen 
blijven uitvoeren.
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Kan de Bangarage gesloopt 
worden of toch maar bewaren?

Idi Boudewijn

Al twaalf jaar doen 
omwonenden van de Banstraat in 
Amsterdam Oud-Zuid hun best 
om een pand te redden uit de 
handen van
projectontwikkelaars. Het gaat 
om de Bangarage, een particulier 
koetshuis annex autostalling, 
horend bij de herenhuizen aan 
De Lairessestraat. Dit 
vriendelijke pand uit 1918 zonder 
al te veel architectonische 
opsmuk heeft in zijn eenvoud de 
harten gestolen van velen. Vanaf 
de Bangarage ontvouwt zich 
Berlage's Plan Zuid, waarbij je, 
als je erlangs loopt, meteen een 
gevoel van ruimte en lucht krijgt. 
Daar ontsnap je uit de drukke 
stad. Het ligt op de kop van de 
J.J. Viottastraat, een mooie straat 
met aan de ene kant stadsvilla's, 
aan de andere kant
appartementen, de meeste met 
voortuinen, wat bijzonder is in 
Amsterdam. De rooilijn van de 
Bangarage ligt bovendien iets 
naar achteren, waardoor er een 
soort pleingevoel ontstaat. In de 
Bangarage hebben zich allerlei 
creatieve bedrijfjes gevestigd, die 
voor levendigheid in buurt 
zorgen samen met de studenten 
die daar boven wonen. Kortom, 
de buurt wil het pand het liefst

behouden. Helaas denkt 
Stadsdeel Zuid daar anders over. 
Zij is bezig een nieuw 
postzegelbestemmingsplan te 
prepareren om hoogbouw op 
deze plek mogelijk te maken. 
Eigenlijk had iedereen zich er al 
bij neergelegd. De moderne tijd 
houd je soms niet tegen totdat de 
cultuurhistorische waarde uit de 
archieven naar voren kwam. Het 
pand, dat door de tijden heen 
onder diverse moderniseringen 
had geleden, bleek een 
buitengewoon boeiende 
geschiedenis te hebben. Het 
symboliseert een omslagpunt in 
de Amsterdamse geschiedenis. 
Het herinnert aan de periode van 
de Eerste Wereldoorlog toen de 
auto de koets als vervoermiddel 
verdrong. Stedenbouwkundig 
markeert het een de scheidslijn 
tussen oude planvorming van 
plan Kalff 1876 en plan Berlage 
1917. De J.J. Viottastraat werd in 
plan Berlage breder dan de 
straten in traditionele 
stratenplanning. Op het einde 
van de zichtas lag deze garage. 
De auto werd een icoon van de 
nieuwe tijd, mooi aan het einde 
van de straat. Dat was geen 
toeval.

Een historische schets : rond 
1880-1890 werd besloten om de 
zuidkant van Amsterdam 
geschikt te maken voor 
bebouwing in de luxere klasse

om zo de gegoede burgerij te 
behouden voor de stad. Tot op 
dat moment vertrok iedereen op 
een gegeven moment naar 't Gooi 
en de Vechtstreek. Jhr Van 
Eeghen nam het voortouw door 
met een groepje gelijkgestemden 
het Vondelpark aan te laten 
leggen in een moerassig deel van 
het gebied, met lanen breed 
genoeg om daar met koets 
tochtjes te maken. Rond dezelfde 
tijd werd op het toen nog braak 
liggende terrein tussen het 
Rijksmuseum en het net 
voltooide Concertgebouw 
de Wereldtentoonstelling 
gehouden. Iedereen in 
Amsterdam was ervan 
doordrongen dat er binnen 
afzienbare tijd een nieuwe 
periode zou aanbreken, waarin 
machines en techniek de 
boventoon zouden voeren. 
Amsterdam zou meegaan in de 
vaart der volkeren. Dit nieuwe 
elan werd in de knop geknakt, 
toen de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak in 1914. Nederland deed 
weliswaar niet mee, maar als 
handelsnatie kreeg het de nodige 
economische klappen te 
verwerken. Zodra de oorlog 
eindigde in 1918 kreeg een jong 
groepje architecten rondom 
Hendrik Berlage de macht 
toegespeeld in handen door de 
steun van Burgemeester Van 
Tellegen, die vlak daarvoor nog 
Directeur Stadsontwikkeling bij

de Gemeente Amsterdam was 
geweest. Men had bedacht: door 
spraakmakende, verfrissende 
architectuur zou Amsterdam 
kunnen laten zien dat er een 
nieuwe tijd zou aanbreken 
waarin de stad zou floreren.

Hendrik Berlage kreeg de 
opdracht een
stadsontwikkelingsplan te 
ontwerpen: Plan Zuid. Daarbij 
schaarde een generatie jonge 
architecten zich rondom hem, 
o.a. Wamers, Van der Mey, De 
Clerq, Greiner, Roest en 
Venemans. Het bouwblok De 
Lairessestraat / Obrechtstraat / 
Nicolaas Maesstraat was door het 
uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog niet afgebouwd, 
dus daar startte Berlage met het 
implementeren van zijn ideeën. 
Hij betrok zijn tot dan trouwe 
timmerman Dick Greiner erbij 
door hem de opdracht geven om 
een rijtje van acht herenhuizen te 
ontwerpen aan de kant van de 
Nicolaas Maesstraat. Het 
ontwerp voor de gevelwand aan 
De Lairessestraat besloot Berlage 
aan Venemans te gunnen, die 
daar behalve als architect ook als 
een projectontwikkelaar avant-la- 
lettre voor eigen risico aan begon. 
Samen met architect E.J. Roest 
werden alle plannen tot in detail 
uitgewerkt. Om de hoek in de 
Banstraat werd voor een aantal 
van de nieuwe bewoners een
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particuliere garage gebouwd. De 
eerste auto's reden toen net 
enkele jaren door de stad. Een 
van de nieuwe bewoners van de 
herenhuizen aan De 
Lairessestraat wilde uiteindelijk 
toch niet helemaal afstand doen 
van zijn vertrouwde koets en 
besloot de Bangarage te 
verlengen met een extra stukje, 
speciaal aangebouwd voor zijn 
koets. Verder was het bijzonder 
dat voor die tijd riante 
apartementen boven de garage 
werden gebouwd, waar het 
huispersoneel en de koetsier in 
ondergebracht konden worden.

Het hele rapport van Yteke 
Spoelstra is te lezen op 
www.banvloek.nl, onder het 
kopje 'geschiedenis van de 
Bangarage'.

Een paar citaten daaruit:

- Het garagegebouw is 
ontworpen volgens de typische 
baksteenarchitectuur uit 1915- 
1917. De bouwstijl lijkt met haar 
sobere klassieke vormgeving en 
decoraties, beïnvloed te zijn door 
de Um 1800-stijl, die ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog in 
Nederland in opmars was. Alle 
details, zowel in kleur als in 
vorm hebben aandacht gekregen.

Cuypersbulletin

In de voorgevel maar ook in de 
blinde zijgevel zijn 
baksteenversieringen en - 
mozaïeken aangebracht, die de 
ambachtelijkheid en het 
vakmanschap symboliseren.
Deze baksteendecoraties zijn 
belangrijk omdat ze de gevel een 
verfijning geven.

- Het als vrijstaand ontworpen 
garagegebouw annex paardenstal 
of koetshuis met bovenwoningen 
voor het personeel heeft als 
hybride gebouwtype een 
zeldzaamheidswaarde. Het 
weerspiegelt de overgangstijd 
tussen het einde van de 
koetsperiode in 1925 en het begin 
van de autotijd in 1896. Daarbij 
symboliseren zulke ruime 
woningen voor chauffeurs en 
andere personeelsleden ook het 
steeds sociaal bewuster 
wordende Amsterdam.

- Het heeft een ensemble waar de 
met de herenhuizen aan de De 
Lairessestraat. Het gebouw is 
ontworpen voor twee bewoners 
die hun auto's en paarden wilden 
stallen. Architect Venemans heeft 
zowel het garagegebouw als de 
herenhuizen ontworpen.

4»
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De Bangarage op een oude foto. Opname:

De bevindingen van Yteke 
Spoelstra staan nu op papier en 
zijn overhandigd aan alle 
betrokken of belanghebbende 
partijen. Erfgoedvereniging 
Heemschut concludeerde dat 'het 
een omissie was dat de 
Bangarage niet eerder 
bescherming genoot'. Margriet 
de Roever en Vladimir Stissi van 
het Cuypersgenootschap besloten 
per direct een aanvraag in te 
dienen om de Bangarage te 
beschermen.

Vervolgens kondigt 
stadsdeelwethouder Egbert de 
Vries meteen aan de adviezen 
naast zich neer te leggen en dat 
de sloopvergunning binnen 
afzienbare tijd verleend zal 
worden, zonder het rapport 
bekeken te hebben. "De

collectie I. Boudewijn

ontwikkelaar heeft immers ook 
rechten...." De Vries vergeet dat 
er voor de realisatie van de 
hoogbouw allerlei vrijstellingen 
moeten worden verleend, in 
plaats van dat er rechten zijn tot 
hoogbouw. En hij ontwijkt de 
vragen waarom hij die 
vrijstellingen verleent, waarom 
hij een uitzondering maakt op de 
wet- en regelgeving, die voor 
iedere bewoner gelden.

De beslissing ligt nu in handen 
van de raadsleden van Stadsdeel 
Oud Zuid. Zij zijn de enigen die 
wethouder Egbert de Vries terug 
kunnen fluiten. Zij zullen dat 
alleen doen, als aantoonbaar is 
dat er voldoende draagvlak 
bestaat om de Bangarage te 
behouden. Mocht u willen 
helpen: een mail sturen naar het
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bestuur van de Vereniging 
Banomgeving
via banvloek@gmail.com helpt al.

Er is reden om oplettend te zijn 
in het geval van de Bangarage. 
Circa tien jaar stond er op de 
Prins Hendriklaan 31, ook in 
Amsterdam Oud-Zuid, een 
vergelijkbare garage gebouwd 
voor zowel koets en auto. Ook 
hierbij was het eigenlijk het 
zelfde verhaal als bij de 
Bangarage: de
architectuurhistorische waarde 
was wat laag, maar typologisch 
was het rijksmonumentwaardig. 
Daarbij dacht men toen dat dat 
het enige in zijn soort was in 
Amsterdam. Het
Cuypersgenootschap sprong 
daarvoor in de bres en vroeg 
samen met de Amsterdamse 
Raad voor Monumenten ARM 
bescherming aan. Dat werd in de 
vorm van de
rijksmonumentenstatus verleend. 
Op de dag dat deze toekenning 
binnenkwam op Stadsdeel Zuid, 
maar nog niet verder openbaar 
gemaakt was, werd deze garage 
van de ene op de andere minuut 
illegaal gesloopt Op noodkreten 
van omwonenden werd niet 
gereageerd door het Stadsdeel. 
Het is niet ondenkbeeldig dat het 
Stadsdeel de ontwikkelaar zelf 
inseinde over de voor hem slecht 
uitpakkende beslissing. Dit zal

hopelijk niet nog een keer 
gebeuren...

Idi Boudewijn is buurtbewoner en 
lid van de actiegroep tot behoud van 
de Bangarage

Vloer Cuypers Rijksmuseum 
gereconstrueerd

Het zal u vast niet zijn ontgaan: 
beetje bij beetje is afgelopen 
maanden gewerkt aan de 
reconstructie van de 
terrazzovloer met mozaïek die 
Cuypers in het Rijksmuseum 
ontwierp. Voor het karwei zijn 
vele tienduizenden steentjes 
gebruikt. De terrazzovloer met 
mozaïek ligt in de voorhal van 
het Rijksmuseum, het enige deel 
van het gebouw dat inwendig 
compleet wordt gereconstrueerd 
volgens de oorspronkelijke 
plannen van Cuypers. Op deze 
plaats begint de ceremoniële 
route naar de Nachtwacht van 
Rembrandt. Als wij hier zo staan 
en vanuit de voorhal door de 
galerij in de verte de Nachtwacht 
aanschouwen, voelt het alsof we 
ons in een kathedraal bevinden: 
de Kathedraal van de 
Nachtwacht, waarvan de hal het 
voorportaal is. Zo had Cuypers 
het ook bedoeld.
De vloer is 460 vierkante meter 
groot en bevat 37 mozaïeken, alle 
gemaakt in een Italiaans atelier.

Het bedrijf van Francesco 
Candido uit Amsterdam heeft het 
reconstructiewerk verricht. Het is 
een minutieus en specialistisch 
karwei, waarbij de vloer met een 
steeds fijnere slijpschijf zo glad 
mogelijk wordt geslepen. Een 
combinatie van de genoemde 
technieken komt niet veel voor.
In totaal vergde het werk 
zeventien weken, waarvan twaalf 
weken leggen en vijf weken 
schuren en polijsten. De 
oorspronkelijke vloer van 
Cuypers werd in de jaren 1920 
bedekt met marmoleum en in de 
jaren 1990 werd daaroverheen 
een parketvloer gelegd. Tussen 
1920 en 1990 is geleidelijk aan de 
decoratie van Cuypers 
verdwenen. Nu keert de 
decoratie dus, althans in de 
eregalerij, geheel weer terug. 
Samen met de (bewaard 
gebleven) drie grote
gebrandschilderde ramen aan de 
voorzijde worden de 
terrazzovloer en de overige 
decoraties een sluitstuk in de 
restauratie van het Rijksmuseum 
en tevens Cuypers' meest 
monumentale en tot de 
verbeelding sprekende profane 
interieur dat in ere is hersteld.
We moeten nog even geduld 
hebben voordat we alles in het 
echt kunnen zien en de vloer van 
Cuypers kunnen betreden. 
Volgens de planning gaat het

Rijksmuseum in 2013 weer open 
voor het publiek.

'Schuivende panelen: hoe 
architectuur een kind van zijn 
tijd is'
Bouwen en wonen in hoogbouw 
in de Amsterdamse 
uitbreidingswijken 1945-1970 

Victorien Koningsberger

Introductie
De naoorlogse hoogbouwflat 
wordt tegenwoordig door meer 
mensen negatief dan positief 
beoordeeld. Bij een recentelijk 
onderzoek naar de waardering 
van mensen over hun 
leefomgeving in Haarlem kwam 
dit type gebouw met het cijfer 4,5 
er niet goed vanaf.1 In dit artikel 
staan bouwen en wonen in 
hoogbouw in de Amsterdamse 
uitbreidingswijken uit de 
wederopbouwperiode (1945- 
1970) centraal. Hierbij gelden de 
ontwikkelingen op sociaal, 
economisch en cultureel vlak op 
gemeentelijk en landelijk niveau 
als context.

1 FARO architecten en ABC architectuurcentrum 
hebben 17-3-2011 de resultaten gepresenteerd 
naar de waardering van mensen over hun 
leefomgeving. Het gemiddelde cijfer is een 5,5, 
de hoogbouwflat krijgt een 4,5.
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Onstaan van hoogbouw 
In de jaren twintig werd 
hoogbouw - meergezinshuizen in 
zes lagen of meer - een punt van 
discussie in de zoektocht naar 
verbetering van de 
volkshuisvesting. Avant
gardistische architecten en 
stedenbouwkundigen zagen een 
belangrijke rol weggelegd voor 
'gestapelde woningbouw' die 
gepaard zou gaan met modern 
comfort (centrale 
blokverwarming, warm water, 
wasserijen en loften). De 
gemeente Amsterdam stond hier 
voornamelijk uit financieel 
oogpunt sceptisch tegenover.
In de jaren twintig was bij de 
totstandkoming van het 
Amsterdamse Algemeen 
Uitbreidingsplan zelfs het 
streven zo veel mogelijk 
laagbouw te realiseren, zoals ook 
het geval was geweest bij de 
tuindorpen uit het begin van de 
twintigste eeuw. Echter pleitte de 
avant-gardistische Cornelis van 
Eesteren, hoofd 
stedenbouwkundig ontwerper 
van het gemeentelijke plan, voor 
een stedelijk karakter. Deze 
stedelijkheid zocht hij in de 
repetitie van bouwvormen die 
worden onderbroken door open 
ruimten, bijzondere gebouwen 
als scholen en kerken en 
hoogbouw als esthetisch accent 
in het landschap.

Algemeen Uitbreidingsplan van 
Amsterdam in vogelvlucht, westelijk 
stadsdeel gezien uit de richting 
vondelpark naar de havens-west en het 
Noordzeekanaal, 1934. Bron: 
Onbekende internetpagina

Opkomst van de hoogbouw 
Na de Tweede Wereldoorlog 
waren de uitbreidingswijken 
gesitueerd ten westen van de 
bestaande stad, bedoeld voor 
arbeiders die in het nabij gelegen 
havengebied konden werken. 
Voor de meer kapitaalkrachtige 
middenstanders was grond 
gereserveerd ten zuiden van het 
chique Oud Zuid: Buitenveldert. 
De realisatie van het plan startte 
met de eerste wijken in de 
'Westelijke Tuinsteden', waarbij 
hoogbouw was wegbezuinigd 
omdat die bouwwijze ook nog na 
de oorlog constructief kostbaar 
was te realiseren. Allereerst 
moest de economie worden 
hersteld en de woningnood 
worden bestreden. Er was sprake 
van een enorme bevolkingsgroei 
- tussen 1950 en 1970 steeg de 
bevolking in Nederland met drie

miljoen mensen - en voor al deze 
nieuwgeborenen die in de jaren 
zestig op de arbeidsmarkt 
zouden komen moest er werk 
worden gecreëerd. De 
bouwsector speelde hierbij een 
belangrijke rol. Al waren de 
mogelijkheden van de - in het 
buitenland al toegepaste - 
industriële bouw bekend, de 
regering hield vast aan de 
arbeidsintensieve traditionele 
bouw. Op deze wijze is 
noodgedwongen een grote 
hoeveelheid aan impopulaire 
middelhoogbouw -
eengezinshuizen van twee tot vijf 
lagen - gebouwd.
Hoogbouw blijft gedurende de 
jaren vijftig een controversieel 
onderwerp waar veel en lang 
over gediscussieerd werd, een 
veelgehoorde klacht was dat 
hoogbouw ongeschikt werd 
geacht voor gezinnen. Maar het 
bouwtype wint binnen de 
gemeentelijke diensten steeds 
meer aan populariteit. Ook 
particuliere ondernemers zien 
kansen om door hoogbouw 
luxueuzere woningen realiseren. 
De hoge exploitatiekosten van 
centrale voorzieningen als een 
lift, centrale blokwarming en 
vuilstortkokers konden worden 
gedeeld door de vele huurders 
van het pand.
Mede als gevolg van de strikte 
wederopbouwpolitiek trok de 
economie midden jaren vijftig

aan. De eerste
hoogbouwprojecten, bedoeld 
voor kinderloze echtparen, 
alleenstaanden en 
gepensioneerden, werden 
spoedig opgevolgd door 
woningen die erg in trek waren 
onder jonge vooruitstrevende 
gezinnen.

Hoogbouwgolf
Ondanks alle nieuwe woningen 
komt medio jaren vijftig het besef 
dat na de voltooiing daarvan de 
woningnood niet zou zijn 
opgelost De economie was 
aangetrokken maar de 
woningbehoefte bleef groot door 
de nog altijd groeiende 
bevolking, de gezinsverdunning 
(mede door de senioren die 
makkelijker zelfstandig konden 
wonen) en de hogere eisen die 
men ging stellen aan de grootte 
van de woning. Laat jaren vijftig 
werd met 'Structuurplan Noord' 
het Algemeen Uitbreidingsplan 
uitgebreid, waardoor werd 
bepaald dat de bevolking in 
Amsterdam Noord verdubbeld 
moest worden tot het aantal van 
100.000 inwoners. Midden jaren 
zestig wordt nogmaals besloten 
tot uitbreiding van dit plan, 
ditmaal in zuidoostelijke richting. 
Rond 1960 was Pieter Bogaers, 
minister van Volkshuisvesting, 
verantwoordelijk voor een 
enorme opvoering van de 
woningproductie door de
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stimulans van 
geïndustrialiseerde 
bouwsystemen. Deze 
systeembouw zorgde dat er snel 
en veel woningen konden 
worden gerealiseerd, mits dit in 
hoogbouw gebeurde. Dit had een 
landelijke hoogbouwgolf als 
gevolg die in Amsterdam heel 
duidelijk zichtbaar werd in 
Molenwijk (Noord) en de 
Bijlmermeer (Zuidoost), 
bestaande uit respectievelijk 100 
en 90 procent hoogbouw. Waar 
Van Eesteren hoogbouw als 
esthetische tegenhanger van 
laagbouw beoogde, zette zijn 
opvolgers bij de gemeente enkel 
hoogbouw in. Dit betekende de 
geboorte van de verticale 
woonwijken in Amsterdam.

Modem collectief leven 
In de jaren zestig begon in 
Nederland de ontkerkelijking 
steeds sterkere vormen aan te 
nemen, religieuze partijen kregen 
een serieuze concurrent aan de 
socialisten. Hiervan was begin 
twintigste eeuw al sprake in

Amsterdam waar zowel 
religieuze, socialistische en meer 
neutrale woningcorporaties naast 
elkaar actief waren. Terwijl in 
deze periode overheden zich niet 
te veel met de bevolking 
bemoeiden, veranderde het 
naoorlogse Nederland in een 
verzorgingsstaat met premier 
Willem Drees (Partij van de 
Arbeid) op kop. Veel werd 
paternalistisch en van bovenaf 
bestuurd: nationaal, regionaal en 
het kleinschaliger niveau van 
bijvoorbeeld woningcorporaties. 
Zo werd door 'vadertje Drees' de 
ouderdomsvoorziening (AOW) 
geïntroduceerd en hadden 
bewoners van een flatgebouw 
gemeenschappelijk 'kijkgroen' 
waar je vooral niet op mocht 
voetvallen, 'want dan had 
immers niemand er wat aan'. De 
verzorgingsstaat was geboren.

Onder: impressie uit de 
informatiefolder over de Bijlmermeer, 
1968. Bron: Sluis, Fred ƒ. van , Bouwen 
en wonen in de Bijlmermeer, 
Amsterdam 1968, ongepagineerd.

Dit geijteenschapsdenken zag je 
ook duidelijk terug in de bouw; 
niet langer werd voor het 
individu gebouwd maar voor het 
collectief. Collectieve 
voorzieningen als grasvelden, 
hobbyruimten en centrale 
blokverwarming werden de 
norm. Al deze elementen werden 
mogelijk door de toepassing van 
hoogbouw. Het woontype 
betekende namelijk meer 
grondoppervlak voor collectief 
groen en de hoge kosten voor 
voorzieningen zoals liften 
konden door alle bewoners in het 
complex worden gedeeld. De 
mechanisatie van het huishouden 
had een enorme vlucht genomen, 
en de spiksplinternieuwe 
woningen waren meestal luxueus 
en ruim opgezet Wonen in 
hoogbouw stond voor een 
modern leven, met de stichting 
'Goed Wonen' en zijn adviezen 
voor praktische en modieuze 
interieurs als voorbeeld.

Ook de woningbouwprojecten 
zelf werden grootschaliger, van 
een enkele galerij flat in de 
Westelijke Tuinsteden naar een 
volledig nieuwe stad in Zuid 
Oost. In de jaren vijftig werd de 
verkeersinfrastructuur als erg 
belangrijk ervaren, wat met de 
jaren alleen nog maar meer werd. 
Niet gek, want in 1960 had 
ongeveer één op 6 gezinnen een 
auto, in 1970 één op de 1,6. Het

langzame voet- en fietsverkeer 
werd van het snelle autoverkeer 
gescheiden, parkeergarages 
werden geïntegreerd in de 
gebouwen, waardoor het groen 
autovrij zou blijven en de 
bewoner een zo kort mogelijke 
afstand zou hoeven af te leggen 
van auto naar woning. Ook werd 
de auto gebruikt om er een dagje 
mee op uit te trekken, men kreeg 
namelijk - ondermeer door de 
invoering van de 5-daagse 
werkweek in 1955 - steeds meer 
vrije tijd. Niet alleen de auto, ook 
de telefoon en televisie zorgden 
voor een grotere actieradius. 
Hoogbouw zorgde - letterlijk en 
figuurlijk - voor dit gewenste 
bredere zichtveld.

Veranderende maatschappij 
Echter schuilde in het bouwen 
voor het collectief een gevaar, 
namelijk massaliteit. De angst 
hiervoor sluimerde al sinds de 
opkomst van het flatgebouw eind 
jaren vijftig. En om dit tegen te 
gaan werd tijdens
ontwerpprocessen in de jaren 
zestig door architecten een 
oplossing gezocht in de 
woonstraat. Architecten wilden 
de gebruikelijke galerij 
vervangen door alternatieven die 
identiteit moesten teruggeven 
aan de bewoners en intimiteit 
terugbrengen in 
hoogbouwcomplexen. Een 
voorbeeld hiervan is het
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experimentele 'Plan van Gooi' in 
Noord. Dit sterke verlangen naar 
identiteit wordt als volgt 
verklaard. Rond 1960 is er een 
breuk met het verleden, nieuwe 
opvattingen en wijzen van leven 
werden breed in de maatschappij 
geaccepteerd. Zo was niet langer 
het 'huisje-boompje-beestje' 
gezin het ideaal. De
industrialisatie in de jaren vijftig 
en de groei van de dienstensector 
in de jaren daarna vroegen om 
hoger opgeleide werknemers. 
Steeds meer vrouwen gingen 
werken, jongeren gingen langer 
naar school waardoor een 
krachtige jeugdcultuur ontstond. 
De invoering van de
anticonceptiepil in 1963 verbrak 
alle toenmalige tradities. Er 
waren enorme veranderingen 
binnen het gezin, de religies, 
opvattingen over de rol van man 
en vrouw, politiek, welvaart, 
seksuele vrijheden, vernieuwde 
industrie en gezondheidzorg. De 
Nederlanders werden in de jaren 
zestig meer zelfstandig en 
onafhankelijk. Niet de zuil, groep 
of familie waartoe men behoorde, 
maar het individu begon steeds 
belangrijker te worden. 
Tegelijkertijd was er onvrede 
over de teloorgang van de 
traditionele samenleving waarin 
mensen met elkaar 
samenwoonden en werkten.

Cuypersbulletin

Flat in Amsterdam-Noord. Opname: 
Victorien Koningsberger, 2011

Kritiek
In de tweede helft van de jaren 
vijftig, toen hoogbouw nog een 
nieuwe bouwwijze was, was dit 
bouwtype steeds dominanter 
aanwezig in het Amsterdamse 
landschap. De toename van 
hoogbouwprojecten had een 
wijdverspreide discussie tot 
gevolg. Bewoners die met de 
sterker wordende democratie 
meer en meer werden gehoord, 
kregen bijvoorbeeld d.m.v. 
enquêtes een stem in de discussie 
over ideale woonvormen. Alle 
partijen, betrokken bij bouwen en 
wonen in hoogbouw, waren 
verdeeld over de kwestie. Er was 
hoe langer hoe meer kritiek te 
horen, waarin vooral het 
onpraktische karakter van het

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

wonen in hoogbouw en de 
emotionele en medische 
gesteldheid van de bewoners 
voorop stonden. De woonsituatie 
van een jong gezin in een 
flatwoning waarbij het kind niet 
gemakkelijk zonder toezicht 
buiten kon spelen, werd 
bijvoorbeeld als zeer 
onbevredigend gezien. En 
bewoners zouden door de 
massaliteit en het repetitieve 
karakter van
hoogbouwcomplexen hun 
identiteit verhezen en grote kans 
maken op de zogeheten 
'flatneurose'.

Terugkeer naar kleinschaligheid 
De gezochte oplossing, de 
woonstraat, was een 
architectonische bijdrage aan de 
totstandkoming van de nieuwe 
wijken. Echter waren het toch 
vooral de 'spannende' 
stedenbouwkundigen structuren 
die leidend waren en de 
architectuur vloeide 
voornamelijk voort uit de keus 
voor het bouwsysteem waarin 
die werd gerealiseerd. De 
collectieve voorzieningen waren 
veelal een goedmaker voor de 
bouwefficiency die voorop stond. 
Gedurende de jaren zestig ging 
de grootschalige top-down 
planning nogal eens voorbij aan 
het belang van de individuele 
bewoner. Rond 1970 kantelde dit 
grootschalige denken en was er

4-2011

een terugkeer naar het 
kleinschalige waarin de 
menselijke maat voorop stond. 
Ook was er een herwaardering 
voor de oude stad, voor de 
arbeidersbuurten uit de 
negentiende eeuw die de 
modernist zo graag afgebroken 
had gezien.

Slot
De ideologie van de jaren zestig 
had nog zijn uitwerking op de 
architectuur in de jaren zeventig. 
Veel woningbouwprojecten, 
waartoe in de jaren zestig al was 
besloten, zijn toen tot uitvoering 
gekomen. Zoals enkele projecten 
in Noord en een groot gedeelte 
van de Bijlmermeer. Hoogbouw, 
gebouwd in de jaren zeventig 
maar een product van een 
decennia hiervoor. Architectuur, 
als elke kunstvorm, is een uiting 
van sociaal, economisch en 
culturele ontwikkelingen binnen 
een maatschappij. Deze 
ontwikkelingen zijn de 
'schuivende panelen': wisselende 
perspectieven in een steeds 
veranderende tijdsgeest.
Vandaag de dag wordt 
hoogbouw - binnen de 
volkshuisvesting - erg laag 
gewaardeerd. Dit artikel plaatst 
deze vorm van architectuur in 
zijn context om het zo begrijpelijk 
te maken, en vervolgens een 
bijdrage wil geven aan 
(her)waardering. Architectuur uit
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het verleden heeft bestaansrecht 
in het heden. En in de toekomst

Victorien Koningsberger studeerde 
architectuurgeschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht. Zij sloot de 
studie voorjaar 2011 af met een 
scriptie over bouwen en wonen in 
hoogbouw in de naoorlogse 
uitbreidingswijken van Amsterdam. 
Als freelance achitectuurhistorica 
richt ze zich momenteel op gebouw
en gebiedspromotie. 
www.victorienkoningsberger.nl 

Nieuwe uitgaven

Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Een toekomst voor kerken. 
Handreiking voor het herbestemmen 
van vrijkomende kerkgebouwen, 
verschenen zomer 2011

In deze rijk geïllustreerde 
brochure zet de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed de huidige 
richtlijnen voor het omgaan met 
leegstaande en leegkomende 
kerkgebouwen uiteen. In vier 
hoofdstukken wordt een beeld 
geschetst hoe kerkgebouwen 
aangepast kunnen worden met 
behoud van (een deel van) de 
ruimtewerking, inventaris en het 
monumentale karakter. Dit is een 
uitstekende uiting van het motto 
behoud door ontwikkeling, 
oftewel het voortbouwen op de 
geschiedenis en de identiteit van 
het monumentale kerkgebouw.

Cuypersbulletin

Daarom wordt er eerst ingegaan 
op de historische betekenis en de 
monumentale waarden van de 
kerken. Van daaruit wordt een 
hedendaagse ontwerpopgave 
uitgelicht: het ruimtelijke beleid, 
door overheden bedachte 
kerkenvisies, uitgangspunten en 
richtlijnen voor goede plannen, 
enzovoorts. Daarbij wordt het 
ongetwijfeld duidelijk dat, 
afhankelijk van geografische 
ligging, monumentale waarde en 
bouwkundige staat, het ene 
kerkgebouw zich meer voor een 
herbestemming leent dan het 
andere. Vanuit deze basis zullen 
we de uitdagingen van 
hergebruik van leegkomende 
kerkgebouwen aan moeten gaan 
en soms complexe, maar 
onvermijdelijke keuzes maken.

De St. Jozefkerk in Hilversum uit 1936 
werd in 1994 verbouwd tot 
appartementen. Opname 2011

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

Een toekomst voor kerken. 
Handreiking voor het herbestemmen 
van vrijkomende kerkgebouwen. 80 
pagina's. Rijk geïllustreerd met 
kleurenfoto's en
ontwerptekeningen. Uitgave van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in Amersfoort De 
brochure is te bestellen via de 
RCE of te downloaden via 
www.cultureelerfgoed.nl

Van volkskerk tot kathedraal: Sint- 
Jozefkerk in Groningen

In 2012 bestaat de St. Jozefkerk in 
Groningen 125 jaar. Ter 
gelegenheid daarvan verschijnt 
op 27 mei 2012 het boek Van 
volkskerk tot kathedraal: Sint- 
Jozefkerk in Groningen. 
Parochianen en belangstellenden 
kunnen intekenen voor dit boek 
vóór 1 maart 2012 voor de 
aantrekkelijke prijs van € 24,50 
(winkelprijs € 29,50).
Het boek Van volkskerk tot 
kathedraal: Sint-Jozefkerk in 
Groningen besteedt aandacht aan: 
-de geschiedenis van de parochie 
-de bouwgeschiedenis 
-de architectuur en de inrichting 
-de symboliek in beelden en 
teksten
-de voorwerpen voor de 
eredienst
-het liturgische gebruik en de 
aanpassingen voor de liturgische 
inrichting
-de orgels en de luidklokken

4-2011

Interieur van de St. Jozefkerk in 
Groningen. Opname: Job van Nes, 2002

De Sint-Jozefkerk, ontworpen 
door architect P.J.H. Cuypers, is 
één van de opvallendste 
neogotische gebouwen in 
Groningen. De kerk was 
opgericht wegens de groeiende 
katholieke gemeenschap in de 
stad Groningen in de tweede 
helft van de 19® eeuw en werd in 
1980 verheven tot kathedraal van 
het bisdom Groningen- 
Leeuwarden. Zowel het gebouw 
als de inventaris zijn in de 
oorspronkelijke staat bewaard 
gebleven. Daarmee bleef een 
schat aan neogotische inventaris 
behouden, zoals altaarstukken, 
beelden en gebrandschilderd 
glas-
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De uitgave is bestemd voor een 
breed publiek, maar is gebaseerd 
op origineel wetenschappelijk 
onderzoek. Het geheel wordt 
voorzien van een literatuurlijst en 
noten, evenals van een 
verklarende woordenlijst en een 
index.
Samenstellers zijn prof. dr. S.L. 
de Blaauw, dr. A.A.M.J. van Eek, 
R.C.M. van Glansbeek, dr. A. 
Hilhorst en drs. E.O. van der

Werff. In het full colour boek van 
200 pagina's verschijnen ruim 
100 foto's. Het is voorzien van 
een cd-rom met een volledig 
foto-overzicht van het gebouw en 
de inventaris. De uitgave wordt 
verzorgd door uitgeverij Philip 
Elchers te Groningen.
U kunt het boek bestellen met 
behulp van de bestelbon op blz. 
23.

Ondergetekende

Naam

Adres

Koor van de St. Jozefkerk in Groningen met gebrandschilderde ramen van H. Geuer 
uit 1888-1893. Opname: Job van Nes, 2002

Postcode en woonplaats

bestelt het boek met cd Van volkskerk tot kathedraal: Sint-Jozefkerk in 
Groningen

□ exemplaren & € 24,50 en haalt het af bij de pastorie, Radesingel 4 in 
Groningen

□ exemplaren a € 27,50 inclusief verzendkosten

en maakt het totaal €

over op rekening 66 9912 719 tn.v. St. Martinusparochie, Groningen 
onder vermelding van "Jozefboek"

Hierlangs afknippen en opsturen vóór 1 maart 2012 in een gefrankeerde 
envelop naar Sint Martinusparochie, Radesingel 4,9711 EJ Groningen
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